
 
 

 

 

 

Thành Phố Tacoma Tiêu Mục VI Đảm Bảo Không Phân Biệt Đối Xử 

 

Thành Phố Tacoma đảm bảo rằng theo Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, Tiêu Mục 

VI và Đạo Luật Phục Hồi Dân Quyền năm 1987 (P.L. 100.259), không người nào 

bị loại trừ không được tham gia, bị từ chối các quyền lợi hoặc bị phân biệt đối xử 

trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào mà Bên Nhận được nhận hỗ trợ tài 

chính Liên Bang cho các dự án đường bộ hoặc đường cao tốc do Thành Phố 

Tacoma thực hiện vì lý do chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia.  

 

Thành Phố Tacoma cũng sẽ tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo không phân 

biệt đối xử trong tất cả các chương trình và hoạt động của mình cũng như tác động 

của các chương trình đó, cho dù những chương trình hoặc hoạt động đó có được 

liên bang tài trợ hay không. 

 

Trong trường hợp Tacoma phân phối nguồn quỹ hỗ trợ của Liên Bang cho một cơ 

quan khác, Tacoma sẽ bao gồm cách diễn đạt của Tiêu Mục VI trong tất cả các 

thỏa thuận bằng văn bản và sẽ giám sát việc tuân thủ. 

 

Tuân thủ Tiêu Mục VI là một điều kiện để được nhận các nguồn quỹ của liên bang.  

Do đó, việc đảm bảo tuân thủ thuộc thẩm quyền thích hợp của cán bộ hành chính 

cấp cao nhất của Thành Phố Tacoma và Điều Phối Viên Tiêu Mục VI, người chịu 

trách nhiệm khởi xướng và giám sát các hoạt động của Tiêu Mục VI, chuẩn bị các 

báo cáo cần thiết và các trách nhiệm khác của Thành Phố Tacoma theo yêu cầu của 

23 CFR 200 và 49 CFR 21. 
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